1. Odjíždím s cílem zdokonalit své
kompetence především v následující jazykové
oblasti:

9

5

gramatika 5x
poslech 18x
18

ústní interakce 27x
výslovnost 9x

27

čtení a porozumění textu 0x

2. Krátce po příjezdu do VB jsem se anglicky
dorozuměl/a/:

0
16

velmi dobře 16x
částečně 24x

24

s velkými problémy 0x

3. Moje schopnost dorozumět se a
komunikovat anglicky se postupně
zlepšovala:

1
ano 20x
částečně 19x

20

19

ne 1x

4. Během pobytu jsem prohloubil/a/
dovednosti v oblasti:
2
10
gramatiky 2x
poslechu 25x
25

ústní interakce 23x
výslovnosti 10x
čtení a porozumění textu 0x
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5. Na zlepšení mých jazykových dovedností
měla výuka v anglické škole podíl:

2 1
14

zásadní 14x
částečný 23x
okrajový 2x
žádný 1x

23

6. Jak hodnotíš po své krátké zkušenosti
úroveň výuky v Anglii:
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vysoká 34x
průměrná 5x
nízká 1x
34

7. Při srovnání výuky angličtiny v Anglii s
výukou na naší škole spatřuji hlavní rozdíl v:
nedá se srovnávat běžná výuka s
kurzem pro zahraniční studenty 3x
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výuka zábavnější, lektoři přátelštější
8x

3
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výuka v Anglii komunikativnější,
neustále konverzace 10x
výuka neustále anglicky 13x
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nevím 3x
výuka v Anglii více ve skupinách,
méně jsme ale naučili 2x

8. Co bys změnil ve výuce angličtiny na naší škole po
vlastní zkušenosti s výukou v Anglii?
- výuka v menších skupinách 3x
- mluvit pouze anglicky 8x
- výuka vedená směrem ke konverzaci 9x
- více povídání o obyčejných věcech 1x
- více projektové práce 2x
- rodilý mluvčí na škole 3x
- výuka zábavnější formou 3x
- výuka mi vyhovuje, nic bych neměnil 4x
- přístup učitelů 2x
- žáci by měli být ve výuce rozděleni podle úrovně, ne podle tříd 1x
- více domácích cvičení 1x
- více poslechových cvičení 2x
- více se učit fráze a slovíčka 2x
- nevím 3x

9. Komunikace v hostitelské rodině pro mě
byla:
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přínosná a příjemná 39x
nepřínosná, nerozuměl jsem 0x
rodina se mnou
nekomunikovala 1x

39

10. V hostitelské rodině jsem se cítil/a/:
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0
15

výborně 15x
velmi dobře 21x
dobře 4x

21

dost špatně 0x

11. Ubytování hodnotím:

bez výhrad 35x

2 1

2

mám výhrady - málo jídla 2x
mám výhrady - malý dům,
hodně lidí 2x
mám výhrady - nepřítomnost
otce ve večerních hod. 1x

35

12. Stravu hodnotím jako:
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0
výbornou, chutnalo mi 33x
vyhovující 7x

nechutnalo mi 0x
33

13. Program jazykově-vzdělávacího pobytu
mi vyhovoval a splnil má očekávání:

2 1
naprosto 37x
částečně 2x
vůbec 1x
37

14. Byla to má první návštěva Velké Británie
a rád bych se sem zase vrátil:
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určitě ano - jako turista 12x
ano - jel/a/ bych za prací 29x
ne 1x

29

nepřemýšlím o tom 1x

